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Editorial

Valorizar o que já temos!

“Um homem que queria vender uma propriedade, abordou um 
seu amigo poeta e pediu-lhe ajuda para redigir um anúncio. O po-
eta escreveu: ‘Vende-se encantadora propriedade onde cantam 
os pássaros ao amanhecer no extenso arvoredo, cortada por cris-
talinas e marejantes águas de um ribeiro. A casa banhada pelo sol 
nascente, oferece na varanda uma sombra tranquila nas tardes’.
Algum tempo depois, o poeta encontrou o homem e perguntou 
se ele já havia vendido a propriedade, ao que o homem respon-
deu: ‘Nem pensei mais nisso. Quando li o anúncio percebi logo a 
maravilha que tinha’”.

Temos o hábito frequente de olhar para as coisas dos outros como 
muito melhores que as nossas: a casa dos outros é sempre mais 
extraordinária; ou o carro dos outros é mais económico ou nunca 
avaria; ou o emprego dos outros é muito melhor, oferece muitas 
mais regalias e todos são valorizados, sempre; ou a vida dos ou-
tros é maravilhosa, sem aborrecimentos; ou os filhos dos outros, 
portam-se sempre bem, etc.
E o hábito de acordar todos os dias àquela ‘janela maravilhosa’ 
virada para o sol nascente, que em tantos dias nos fez levantar 
alegres e motivados para as façanhas de cada dia… deixou de nos 
encantar; o hábito de ouvir aquelas melodias alegres dos ‘passa-
rinhos’, que nos fazia correr com o prazer de ver estes mesmos 
passarinhos felizes… deixou de nos encher a alma; o hábito de 
ouvir o correr das ‘águas refrescantes’ e partilhar vida à sombra 
tranquila das tardes, que sempre uniu as forças de todos numa 
única voz… deixou de ser encontro, que faz a diferença!
Tanto tempo perdido a olhar para a ‘propriedade’ dos outros e já 
temos tanto… que não valorizamos! Que não seja preciso perder-
mos a nossa ‘propriedade’… para descobrirmos a falta que nos 
faz, o valor que tem para nós! Levanta-te… olha a tua ‘proprie-
dade’ e saboreia a sua beleza e sente de novo, no teu coração, a 
felicidade do primeiro amanhecer!

                                                                    
                                                                      Sérgio Pinto

Diretor do Centro

janeiro
Campeonato Regional Individual de Boccia, BC1, BC2, BC4 e BC5, 

na Póvoa de Varzim - 05 e 06 de janeiro

Nos dias 5 e 6 de janeiro realizou-se, no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, o 
Campeonato Regional Individual de Boccia BC1, BC2, BC4 e BC5 do Norte. Os atle-
tas do CARPD, da Misericórdia de Vila do Conde, João Paulo Silva e Pedro José, 
das classes BC2 e BC1, respectivamente, tiveram jogos muito equilibrados onde 
prevaleceu esforço e empenho dos jogadores. O atleta Pedro ficou desde logo 
eliminado da competição, não transitado para os quartos-de-final. O João apesar 
de ter ganho dois jogos e perdido um jogo da competição, não transitou para os 
quartos-de-final devido ao diferencial entre pontos marcados e sofridos em rela-
ção ao segundo classificado de um outro grupo. O momento do dia deu-se quan-
do o atleta Pedro, após a derrota contra o atleta João Pinto, demonstrou uma vez 
mais a sua simplicidade e humildade ao pedir desculpa ao técnico e acompanhan-
te por não ter estado ao nível daquilo que era esperado e espectável nesse jogo.

João Paulo com a colaboração de Pedro Silva

Encerramento da Aldeia de Natal e Festa dos Reis Magos - 07 de janeiro

No dia 6 de janeiro foi encerrada a Aldeia de Natal. Foram dois meses de muito traba-
lho e diversão para todas as instituições que nos visitaram. Foi proporcionado a to-
dos os utentes do nosso centro a visita à Aldeia de Natal e participação nas ativi-
dades acompanhados pelas funcionárias e utentes que estiveram integrados nesta 
atividade. Foi uma atividade muito enriquecedora e divertida para todos os envolvi-
dos. Esperamos a próxima Aldeia de Natal com mais projectos, novidades e diversão.

Afonso Carvalho com a colaboração de Magda Cunha 

Campeonato Regional adaptado, de Ténis de Mesa,em Vila do Conde - 08 de janeiro

Os atletas da SCMVC que obtiveram as melhores prestações foram: Joaquim P. (1ª posi-
ção – género masculino) que atingiu a final da competição, o atleta Sérgio A. (2ª posição 
– género masculino) que também atingiu a final da competição, o atleta Rui S. (5ª posi-
ção – género masculino) que atingiu os quartos-de-final da competição. A nossa Institui-
ção foi novamente o clube com mais representantes em competição, tendo tido 16 atletas 
em prova. Houve 4 atletas que se destacaram relativamente aos demais, no que se refe-
re ao rendimento e aos resultados desportivos alcançados, foram eles: Joaquim E., Sérgio 
A., Rui S. e Ilídia A. que atingiram a final e os quartos-de-final da competição, respectiva-
mente (masculina/feminina). Em jornadas futuras é espectável que os atletas Manuel C., 
Nuno A., Jorge F. e André O. possam vir a ter melhores prestações e um rendimento des-
portivo superior, pois têm evoluído de uma forma gradual e constante em termos técnicos.

Vera Silva com a colaboração de Pedro Silva

Treinadores Pedro S. e João M. com os atletas João P. S. e Pedro S.

Bia e Cândida M. super felizes com o seu trabalho

A força de um bom jogador, está na união da sua equipa

Passeio a Marco de Canavezes - 09 de janeiro

Neste dia, ao início da tarde, fomos 
a Marco de Canaveses buscar os tra-
balhos “Mãos com Arte”. Esses tra-
balhos foram realizados no CAO para 
participar no concurso com o tema 
“Desporto com Arte”. Os trabalhos 
foram um trampolim e um sapato 
de ballet. O passeio foi agradável, 
vimos paisagens magníficas e lancha-
mos à beira rio. Apesar de estar um 
dia de frio e vento, passamos uma 
tarde muito divertida entre todos.

Emídio Silva com a colaboração 
de Elisabete Gomes

Caros leitores:
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O 16º Encontro de Atividades Aquáticas realizou-se nas Piscinas Municipais de Ovar, no qual participaram as seguintes instituições: SCMVC, APACI - Bar-
celos, CERCIEspinho, MADI – VC, MAPADI – PV, APADIMP – Penafiel, CERCIS.J.MADEIRA, CERCIFEL, AIREV, APPACDM – Matosinhos, S.C. de Aveiro, Clube 
de Gaia, SCM-Baião, APPACDM-V.N. Gaia, Fundação AJ Gomes Cunha, Clube Cercifaf, AP-Vila D’Este e a Associação de Desporto adaptado do Porto. O 
atleta Rúben Moreira terminou a prova em 1º lugar na sua série, no estilo livre, acabando também por ficar no 1º lugar da classificação geral. O Atleta 
Manuel Carvalho ficou em 1º lugar na sua série e acabou por ficar em 2º lugar na classificação geral do escalão master. O Atleta Bruno teve uma excelente 
performance desportiva e aproximou-se do objetivo. A atleta Cândida acabou por ficar em 5º lugar na classificação geral nos 25 metros livres no escalão 
master. A atleta Solange alcançou o 1º lugar na classificação geral do escalão sénior. Os atletas Miguel e Salete percorreram 25 metros sem a utilização 
do flutuador.

Orlindo 

16º Encontro “Cidade de Ovar” - Atividades Aquáticas, em Ovar - 16 de janeiro

Encontro do Movimento Fé e Luz de Vila do Conde - 20 de janeiro

No dia 20 de janeiro realizou-se no nosso centro o encontro do Movimento Fé e Luz de Vila do Conde com muito convívio e partilha, onde fizemos vários 
jogos divertidos, como o jogo dos balões, danças e muito mais. Fizemos um teatro de uma história da bíblia que retratou os acontecimentos das Bodas de 
Canã. Esta passagem conta-nos que Jesus, num casamento, transformou água em vinho quando este faltou. Assim também é a nossa vida às vezes amar-
ga e podemos encontrar em Deus o verdadeiro sabor da vida. Quero deixar um abraço a todos os meus colegas do centro de Touguinha que participaram 
nesta atividade e agradecer do fundo do coração ao Movimento Fé e Luz por nos proporcionar este encontro de amizade e Fé. Esperemos que muito em 
breve voltemos a repetir este encontro que nos enche de amor e Luz.

Ilídia Araújo, com a colaboração de João Paulo Silva

Auditoria Interna ao nosso Centro - 15 de janeiro

O caminho de certificação tem como objetivo a melhoria da qualidade de vida dos utentes que fazem parte do CARPD. Como o exemplo do direito à vida, 
à dignidade da pessoa humana, a individualidade, a igualdade de oportunidades, a confidencialidade e privacidade, a liberdade da consciência religiosas 
e culto, informação e liberdade de expressão. Também temos que respeitar os outros deveres como o respeito pelas próprias pessoas, pelos outros, pela 
instituição e pela comunidade. Devemos também ter respeito por quem trabalha com os utentes porque eles têm a responsabilidade de zelar por nós 
porque sem eles não éramos nada. A importância destas auditorias é mesmo para isso. Todos os que fazem parte desta instituição dão a sua opinião sobre 
o que se passa, para podermos melhorar a nossa qualidade de vida de forma agradável para o bem de todos. 

Jorge Pereira

Torneio “31º Aniversário Clube de Gaia” e Campeonato Nacional de Equipas em Ténis de Mesa, 
em Vila Nova de Gaia - 19 de janeiro 

No passado dia 19 de janeiro de 2019, houve o torneio de ténis de mesa “31º Aniversário do CDC Vila Nova de Gaia” e Campeonato Nacional de Equipas 
(1ª Jornada). Relativamente à 1ª Jornada Nacional por equipas foi adiada porque houve um elevado número de inscrições no torneio de Ténis de mesa 
“31º Aniversário do CDC Vila Nova de Gaia”, como tal não deu para conciliar as duas competições. Os atletas da nossa instituição que obtiveram as me-
lhores prestações na competição de desenvolvimento masculino foram Nuno Amorim (1º lugar) e Jorge Ferreira (3º lugar). Os atletas que tiveram as 
melhores prestações na competição singular foram Sérgio Areias (3º lugar) e Ilídia Araújo (4º lugar). O momento do dia foi quando o atleta Nuno Amorim 
obteve a sua melhor prestação em ganhar o 1º lugar, derrotando o atleta Hélder Gonçalves (Clube de Gaia) por 2-1.

Francisca Morais, com a colaboração de Pedro Silva

Campeonato Regional do Norte 1ª Divisão - Andebol 4 All, em Vila do Conde - 25 de janeiro

No passado dia 25 de janeiro de 2019 houve a 1ª jornada de Andebol do Campeonato Regional do Norte 1ª Divisão. A nossa equipa defrontou o Clube 
de Gaia no primeiro jogo e foi derrotada por 8-13. Já no segundo jogo, a nossa equipa defrontou a equipa do CAID de Santo Tirso, venvendo por 8-3 o 
mesmo. Assim sendo, no final da jornada, a classificação ficou da seguinte forma: em 1º lugar o Clube de Gaia, em 2º lugar a nossa equipa SCMVC e em 
3º lugar o CAID de Santo Tirso. Nas próximas jornadas a nossa equipa tem que ser mais forte para defrontar as equipas oponentes. O momento do dia foi 
quando o atleta Sérgio Areias da SCMVC marcou um golo do meio campo porque viu o guarda-redes do CAID adiantado da baliza.

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva

Uma amizade que cresceu ao longo dos anos... Não existem prémios suficientes para esta felicidade Porque em equipa vamos mais longe

Ilídia A. com a sua amiga Rui e Nuno A. Uma experiência a repetir

A equipa chegou... ...jogou... ...e a claque delirou...

Sessão de Aromaterapia - 24 de janeiro

Sr. Carlos, Albina e Daniela foram presenteados com esta fabulosa massagem às mãos

Campeonato de Portugal, Torneio Nacional de Desenvolvimento, 4º Encontro de Atividades Adaptadas, em Futsal,
em Oliveira de Azeméis - 26 de janeiro

A nossa Instituição defrontou uma das melhores equipas da zona norte do país (o APPACDM - Tocha), contudo a equipa “vilacondense” entrou descon-
centrada em jogo, tal manifestou-se negativamente na organização defensiva e nas transições defensivas. A nossa equipa sofreu dois golos “madrugado-
res” e teve que andar sempre atrás de um resultado positivo. A desorganização e a anarquia táctica da nossa instituição originou um resultado “pesado” 
e esclarecedor 1-6. A equipa da SCMVC reequilibrou-se taticamente e emocionalmente no segundo jogo perante a esquipa da APPACDM – Aveiro/SC 
Beira-Mar, num jogo em que ficou visível a inexperiência competitiva dos aveirenses, o resultado final foi 7-0. A classificação final ficou ordenada da se-
guinte forma; 1º lugar – Clube de Gaia, 2º lugar – APPACDM- Tocha, 3º lugar – Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde e 4 º lugar- APPACDM- Aveiro/
SC Beira-Mar. O terceiro lugar alcançado pelos atletas da nossa instituição (SCMVC) honrou e dignificou a instituição e a cidade de Vila do Conde.

Alexandre com a colaboração de Pedro Silva
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Campeonato Regional Norte IndoorADDI/PHF, em ParaHóquei, em Valpaços - 30 de janeiro

No dia 2 de fevereiro realizou-se, em Santa Maria da Feira – Arrifana, a festa da Luz onde se juntaram vários grupos dos Movimentos Fé e Luz para se 
celebrar o 25º Aniversário de existência do Grupo Movimento Fé e Luz de Arrifana. O grupo de Vila do Conde não podia faltar a esta bela festa onde nos 
divertimos muito. Durante a celebração da eucaristia tivemos a 1ª Comunhão de dois meninos da comunidade Fé e Luz de Arrifana. Agradecemos a todos 
os Movimentos Fé e Luz do país por nos acolherem. Obrigada.

Ilídia Araújo e João Paulo Silva

Participação na “Festa da Luz”, em Arrifana/ Atividade organizada pelas comunidades 
do Movimento Fé e Luz - 2 de fevereiro

Nesta competição participaram cerca de quarenta atletas com deficiência. Esta iniciativa promovida pela ANDDI- Portugual (Associação Nacional de Des-
porto para o Desenvolvimento Intelectual) e pela Federação Portuguesa de Hóquei. Foi mais uma “stickada” no preconceito da discriminação. O “vilacon-
denses” arrecadaram três vitórias, num total de três jogos efetuados, os resultados obtidos foram: SCMVC 2 Vs Academia Santos Mártires 0; SCMVC 2 Vs 
APPACDM – Mirandela 1 e SCMVC 4 Vs APPACDM – Valpaços 2. A nossa instituição sagrou-se pela primeira vez “Campeã Regional de Inverno”, ao vencer 
todos os jogos. 

Emília Coelho com a colaboração de Pedro Silva

No dia 31 de janeiro, comemorou-se o Dia Internacional da Magia, com algumas atividades lúdicas preparadas na sala da Escola do nosso CAO. A cola-
boradora Elisabete Fonseca foi o mágico de serviço e preparou uns truques de magia impressionantes. Todas as salas visitaram o nosso mágico para que 
todos os utentes e colaboradores pudessem desfrutar da atividade que consistia em quatro truques de magia, praticados na perfeição. O truque do balão 
que levitava, a moeda que colava na testa, o truque dos palitos e o truque de trocar os copos de lugar e descobrir a moeda. Agradecemos o momento 
fantástico e esperamos ansiosos para o próximo ano novos truques do nosso mágico querido.

José Lamas com a colaboração de Lúcia Nogueira

Campeonato Regional Individual (Região Norte), Boccia BC3, 
em Santa Maria da Feira - 2 e 3 de fevereiro

No primeiro jogo a equipa da nossa instituição defrontou o clube CERCIFAF, tendo perdido por 7-8. No segundo jogo, a nossa equipa venceu a equipa 
do CAVA- Vieira do Minho por 6-5. A classificação final relativa à 2ª jornada da 1ª divisão do campeonato regional norte – Andebol 5x5, ficou ordenada 
da seguinte forma: 1º lugar – Clube de Gaia; 2º lugar – Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde; 3º lugar- Clube CERCIFAF; 4º lugar- CAVA – Vieira 
do Minho e 5º lugar – CAID – Santo Tirso. A nossa equipa defrontou uma das equipas mais evoluídas em termos técnicos e táticos da zona norte do país 
(Clube CERCIFAF), como tal para contrariar a qualidade de jogo desta equipa, a equipa “vila-condense” foi unida, coesa e “agressiva” na sua organização 
defensiva. Porém, uma decisão errada da equipa de arbitragem nos momentos finais do jogo, comprometeu todo o trabalho de equipa e interferiu no 
desfecho final do jogo em desfavor da equipa “vila-condense”. Alguns atletas da nossa instituição ficaram revoltados e indignados e “trocaram” palavras 
menos amigáveis com a equipa de arbitragem, com razão, mas têm que entender que a equipa de arbitragem faz parte integrante do jogo e como tal 
também pode errar. Por fim, os atletas da SCMVC foram pedir desculpa à equipa de arbitragem, pela forma e conteúdo das palavras e tudo terminou 
da melhor forma possível. Os nossos atletas, admitiram que reagiram a “quente” e tiveram a humildade de pedir desculpa à equipa de arbitragem. No 
desporto, como na vida, é preciso saber ganhar e perder, os nossos atletas não tem mau perder, tratou-se de um caso único e irrepetível.

Alexandre Pereira com a colaboração de Pedro Silva

Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa 
(2ª. Jornada), em Santo Tirso - 05 de fevereiro

Campeonato Regional Norte 1ª Divisão – Andebol 4 All (2ª. Jornada), em Fafe -  08 de fevereiro

Campeonato de Portugal, Torneio Nacional de Desenvolvimento, 
4º Encontro de Atividades Adaptadas,

 em Futsal, 
Oliveira de Azeméis - 26 de janeiro

Foi um torneio a repetir. Os nossos utentes chegaram repletos de entusiamo e motivação ...

Dia do Mágico - 31 de janeiro

A magia torna os nossos sonhos reais e transforma a nossa mente...

fevereiro

Nos passados dias 2 e 3 de fevereiro houve a 1ª Volta do Campeonato de Boccia individual BC3 em Santa Maria da Feira. O atleta Elísio Ferreira em 3 jo-
gos realizados ganhou 2 por 8-0 e 7-0 e perdeu um por 5-2. Assim sendo o atleta arrecadou o número de pontos suficientes para passar à fase seguinte e 
chegar aos quartos-de-final onde saiu derrotado por 2-13. Já a atleta Elisabete Pinho saiu derrotada nos 2 jogos que realizou por 0-14 e 3-2, sendo assim 
a atleta ficou logo eliminada da competição. A Elisabete tem que manifestar mais paixão, gosto, prazer e satisfação na prática do Boccia, tanto nos treinos 
como na competição, pois só assim poderá alcançar bons resultados desportivos. O Elísio tem evoluído muito e favoravelmente, tanto nos treinos como 
na competição, daí ter alcançado finalmente os quartos-de-final da competição.

João Paulo Silva com a colaboração de Pedro Silva

Os atletas da nossa instituição que obtiveram as 
melhores prestações foram: o atleta Joaquim P. (3ª 
posição – género masculino) que atingiu a meia fi-
nal da competição; o atleta Sérgio A. (6ª posição – 
género masculino) que atingiu os quartos-de-final 
da competição; o atleta Manuel Carvalho (10ª po-
sição – género masculino) que atingiu os oitavos 
de final da competição e a atleta Ilídia A. (6ª po-
sição – género feminino) que atingiu os quartos-
-de-final da competição. A nossa instituição foi 
novamente o clube com mais representantes em 
competição, tendo tido dezasseis atletas em pro-
va. Houve 4 atletas que se destacaram dos demais 
no que se refere ao rendimento e aos resultados 
desportivos alcançados, foram eles: Joaquim P., 
Sérgio A., Ilídia A. e Manuel C.. Em jornadas futu-
ras é espectável que os atletas Jorge F., André O., 
Rui S. e Nuno A. possam vir a ter melhores pres-
tações e um rendimento desportivo superior, pois 
têm evoluído de uma forma gradual e constante 
em termos técnicos.

Emília Coelho com a colaboração de Pedro Silva
A equipa
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XVIII Torneio de Viseu “Memorial Alberto Correia”, Ténis de Mesa, em Viseu - 09 de fevereiro

O atleta da nossa instituição que obteve a melhor prestação na competição adaptada foi o Manuel C. (3º lugar, género masculino; modalidade singular e 
classe desenvolvimento). A atleta feminina em representação da nossa instituição foi a Ilídia A. que alcançou o 2º lugar (género feminino e classe abso-
luto). É de salientar a evolução desta atleta pois evoluiu muito em termos técnicos e sobretudo ao nível dos deslocamentos laterais, em profundidade e 
pequenos deslocamentos. É justo referir a prestação e rendimento desportivo do atleta Manuel C., apesar do avançar da idade, da diminuição dos seus 
reflexos e do aumento do tempo de reação, demonstrou mais uma vez que a sua experiência é uma mais-valia pois é sempre um atleta competitivo e 
difícil de derrotar.                                                                                                                                                         Vera Silva com a colaboração de Pedro Silva

Dia Mundial da Rádio: Emissão Especial da Rádio Touguilândia - 13 de fevereiro

No dia 14 de fevereiro comemorou-se o Dia de S. Valentim, também conhecido como o Dia dos Namorados. Durante a tarde desse dia, aqui no nosso 
centro, realizou-se um convívio preparado especialmente para os casais de namorados. Esse foi preparado no refeitório, pelos colaboradores, que reali-
zaram um magnífico lanche para os namorados. No final, os casais trocaram a respetiva lembrança que era um coração com uma dedicatória amorosa.

Francisca Morais com a colaboração de Branca Silva

Neste dia comemorou-se um dia muito importante já que a rádio é, sem dúvida, um dos meios de comunicação mais importante do mundo porque 
a rádio está em todos nós e podemos ouvi-la em toda a parte. A rádio traz-nos tudo o que se passa na atualidade, ou seja, estamos sempre a par das 
notícias nacionais e do mundo. A rádio começou em Portugal como a primeira rádio oficial com o nome “Rádio Clube Português” e ao longo dos anos 
foram aparecendo outras emissoras que são bem conhecidas. Também a Rádio Touguilândia se quis associar a este dia no qual recordamos as grandes 
músicas de todos os tempos e onde todos tiveram oportunidade de participar nos discos pedidos. O Dia Mundial da Rádio foi proposto pela UNESCO a 
13 de fevereiro de 2011.                                                                                                                                                                 Jorge Pereira e João Paulo Silva

Dia de São Valentim - 14 de fevereiro

O contributo individual de cada atleta valoriza a equipa, o trabalho de equipa, leva-os mais longe. Portanto, continuem a dar o vosso melhor, em união!

As decorações, o romance, o olhar.... o centro fica cheio de amor a pairar...

25ª Taça de Portugal/ 5º Encontro de Atividade Adaptada, Futsal, em Amarante - 16 de fevereiro

Esta atividade ocorreu no Pavilhão Desportivo e Municipal de Amarante 
no dia 16 de fevereiro. A equipa da nossa instituição tem vindo a evoluir 
favoravelmente na modalidade desportiva de futsal, de uma forma cons-
tante, gradual e crescente, e tal refletiu-se neste evento desportivo. Os 
nossos utentes tiveram dificuldade a defrontar duas grandes equipas o 
CDE – Madeira e o APPACDM de Coimbra e com muita pena nossa ficamos 
em 5º lugar nesta competição mas alcançamos o 3º lugar na primeira divi-
são desta modalidade. Um brilharete, sem dúvida.

Ilídio Silva com a colaboração de Pedro Silva

Campeonato Nacional por Equipas, em Ténis de Mesa (2ª Jornada), em Vila do Conde - 23 de fevereiro

Relativamente à 2ª e 3ª Jornada do Campeonato Nacional de Equipas de Ténis de Mesa, tratou-se de jogos muito equilibrados e bem disputados tanto 
a singulares como a pares, tendo por fim, a Equipa B da nossa Instituição, saído derrotada em ambas as Jornadas por 1-3 e 1-3. Podemos afirmar que a 
nossa equipa esteve a um bom nível. A equipa A da nossa Instituição defrontou a equipa do Futebol Clube do Porto A. Na segunda jornada os jogos foram 
maioritariamente desequilibrados, tanto a singulares como a pares, a equipa adversária demonstrou que ainda se encontra a um nível e patamar compe-
titivo muito superior e acabou por vencer 0-3. Contudo, os atletas Joaquim P. e Sérgio A. elevaram exponencialmente o seu nível competitivo na terceira 
jornada, disputando os jogos nos seus limites tendo por fim perdido por 2-3. A nossa Instituição tem um longo caminho a percorrer, mas com persistência 
e perseverança tudo é possível. 

Orlindo Sousa com a colaboração de Pedro Silva

Visita do Grupo Sénior de Sobrado: danças, cantares e convívio - 27 de fevereiro

No passado dia 27 de fevereiro recebemos no nosso centro o Grupo Sénior de Sobrado. Este abrilhantou a nossa tarde cantando e dançando várias mú-
sicas conhecidas por todos nós trazendo alegria e boa disposição. O grupo Arte Viva contribuiu, também, apresentando uma das suas danças. No final do 
espetáculo houve um lanche onde todos pudemos conviver alegremente.

José Lamas com a colaboração de Andreia Alves

13º Encontro “Cidade de Felgueiras”, Atividades Aquáticas, em Felgueiras - 27 de fevereiro

Fica registada a melhoria significativa na atividade adaptada por parte dos atletas Pedro Magalhães e Duarte Barbosa. Os dois evidenciam uma melhoria 
ao nível do controlo da respiração e da coordenação e cadência dos batimentos dos membros inferiores. Estes atletas conquistaram uma correta apneia 
inspiratória e uma boa expiração submersa, através de várias sessões de treino que incidiram nestes elementos fundamentais na prática da natação. 
Perspetiva-se que estes atletas possam vir a participar na competição regularem caso continuem a ter uma evolução constante. De salientar a prestação 
do atleta André Oliveira que terminou a prova em 1º lugar na sua série (escalão master masculino no estilo livre). O atleta Manuel Carvalho ficou em 3º 
lugar na sua série. Por fim a nossa equipa não participou na prova de 4x25 metros porque era a única equipa inscrita.

Afonso Carvalho com a colaboração de Pedro Silva

Os pares apaixonados que enchem os nossos corações...de amor, de alegria e de verdade...

No nosso ginásio, quem assistiu ao jogo delirou. Grandes equipas e grandes técnicos.
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Assistência ao filme do espectáculo de teatro musical “Um Porto para o Mundo: Janelas da 
Alma”, no Teatro Municipal de Vila do Conde - 01 de março

No dia 1 de março, a convite da Câmara Municipal de Vila do Conde e LaFontana – Formas Animadas, fomos assistir ao filme “Um Porto para o Mundo” 
no Cineteatro de Vila do Conde. Quando lá chegamos, já estavam à espera muitos dos participantes, foi muito bom estar com todos eles novamente. O 
encenador Amauri também lá estava e recebeu-nos com um grande abraço. Antes do filme começar, a Dr.ª Elisa Ferraz fez um breve discurso e lançou as 
datas previstas para o novo espectáculo “Um Porto para o Mundo”. O filme estava muito bonito e todos aparecemos em vários momentos do mesmo. Foi 
uma noite muito agradável e através desta foi possível ver alguns amigos feitos durante a nossa participação no maior teatro de rua do país “Um Porto 
para o Mundo”.

Afonso Carvalho com a colaboração de Elisabete Fonseca

março

Dia de Carnaval: atividades, baile e lanche  - 04 de março

No dia 4 de março realizou-se uma festa de carnaval onde houve surpresas, diversão e mascarados (de índios, palhaços, mexicanos,…). O disfarce mais 
usado foi o Pierrot, apesar de estarem todos bonitos, este foi o que mais me marcou devido às cores, o preto e o branco, porque a nossa vida pode ser 
um dia triste e outro contente. Estavam presentes 2 apresentadores mascarados de Manuel Luís Goucha e Cristina Ferreira (Manel e Isa) e um júri com-
posto por 3 membros: Capuchinho Vermelho, Avozinha e Lobo Mau (Dr.ª Patrícia, Dr.ª Fátima e Lourdes), sendo que a identidade do terceiro jurado só foi 
revelada no fim da festa. Divertimo-nos muito com a dinâmica, os jogos divertidos e a música. Este é um dia que já por si é de alegria.

José Lamas com a colaboração de Manuel Pereira

Uns com frio, outros preparados mas todos felizes com a atividade!

Campeonato Nacional Indoor FPH/ANDDI, em ParaHóquei, em Lousada - 05 de março

A equipa da nossa Instituição confirmou a potencialidade e aptidões dos seus atletas para a prática da modalidade, não podemos dissociar a fase ofensiva 
da defensiva, contudo a base do sucesso da equipa está na sua consistência defensiva. Na grande finalíssima, a nossa equipa defrontou a equipa Clube de 
Gaia acabando por sair derrotada por 1-5. A “batalha” na final foi árdua pois os atletas da nossa Instituição apresentavam-se fisicamente e mentalmente 
fatigados, não tendo assim “argumentos” para ultrapassar a superioridade da equipa oponente. A classificação final, ficou ordenada da seguinte forma: 
1º lugar – Clube de Gaia; 2º lugar – Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde; 3º lugar Arcial e 4º lugar – Academia Santos Mártires (Bragança). O es-
pírito guerreiro e batalhador demonstrado pelos nossos atletas foi um facto reconhecido e aplaudido por todo o corpo técnico da Federação Portuguesa 
de Hóquei. O troféu relativo ao segundo lugar que a instituição conquista e as medalhas que os atletas arrecadaram, foi um prémio merecido, pois a 
prestação global da equipa foi excelente.

Vera Silva com a colaboração de Pedro Silva

Campeonato Regional Adaptado Norte, em Ténis de Mesa (3ª Jornada), na Póvoa de Varzim - 08 de março

Os atletas da nossa que obtiveram as melhores prestações foram: Joaquim Pereira (3ª posição – género masculino) que atingiu a meia-final da competi-
ção; Sérgio Areias (8ªposição – género masculino) que atingiu os quartos-de-final da competição; Nuno A. (10ª posição – género masculino) que atingi os 
oitavos-de-final da competição e Salete O. (4ª posição – género feminino) que atingi os quartos-de-final da competição. A nossa Instituição foi novamente 
o clube com mais representantes em competição, tendo tido quinze atletas em prova. Houve quatro atletas que se destacaram relativamente aos demais, 
no que se refere ao rendimento e aos resultados desportivos alcançados sendo estes os que obtiveram as melhores prestações da nossa Instituição. Em 
jornadas futuram é espectável que os atletas Jorge F., André O. e Rui S. possam vir a ter melhores prestações e um rendimento desportivo superior, pois 
têm evoluído de uma forma gradual e constante em termos técnicos.

Ilídia Araújo com a colaboração de Pedro Silva

Campeonato Regional de Boccia BC1, BC2, BC4, BC5 (2ª Volta), em Espinho - 09 e 10 de março

Ocorreu nos dias 9 e 10 de março a 2ª volta do Campeonato Regional Norte de Boccia, das classes 
BC1, BC2, BC4 e BC5 na Nave Polivalente, na cidade de Espinho. Os atletas Pedro J. e João P. S., da 
nossa Instituição, foram bem acompanhados pelo prof. Pedro S. e pelo acompanhante João M. O 
atleta Pedro J. (BC1), obteve os seguintes resultados desportivos na fase de grupos: 1º jogo- Pedro J. 
(SCMVC) 6 Vs Tiago Sousa (CAZ) 1 e 2º jogo – Pedro J. (SCMVC) 0 Vs Fernando F. (FCP) 10. O atleta João 
P. S. (BC2), obteve os seguintes resultados desportivos a fase de grupos: 1º jogo – João P. S. (SCMVC) 
1 Vs Albino N. (INB) 5 e 2º jogo – João P. S. (SCMVC) 4 Vs António L. (LAM) 3. Nos quartos-de-final da 
competição, o atleta João P. S. defrontou a atleta Cristiana M. (APG), tendo perdido por 4-9. Por fim, 
o atleta João P.S. estava triste e desanimado por não ter alcançado a meia-final da competição, pois 
só assim teria a oportunidade de “lutar” por um lugar no pódio. Este estado de espírito e de alma do 
atleta após a competição demonstra que o João P.S. está cada vez mais ambicioso e com “vontade” de 
ganhar. O João P.S. já no regresso ao centro e na carrinha, disse o seguinte: “Este último jogo correu-
-me mal, sinto que poderia ter ganho! Em breve, vou voltar a ganhar uma medalha, como fiz no ano 
passado!!!”

João Paulo Silva com a colaboração de Pedro Silva

Dia Internacional da Mulher: Atividades - 08 de março

No dia 8 de março festeja-se o Dia Internacional da Mulher e também no nosso centro se celebra este evento 
mundial. Foi um dia muito importante para todas as mulheres do nosso centro. Foi-lhes oferecida uma peque-
na, e ao mesmo tempo, grande lembrança – uma flor. Devemos respeita-las porque sem elas não seriamos 
ninguém na vida. Todas elas são seres humanos e devem ser respeitadas como tal. Se respeitamos N. Senhora 
como Mãe e Mulher, então porquê que tratamos mal as nossa Mulheres?

Um beijo a todas as mulheres do mundo.

Emídio Silva

Campeonato Regional Adaptado Norte, em Ténis de Mesa (3ª Jornada), na Póvoa de Varzim - 08 de março (cont.)

Foram momentos de tensão durante os jogos, mas também um momento de construção de novas amizades. O José Rigor concorda ;)

12º Cross “Terras de Bastos”, Atletismo, em Cabeceiras de Basto - 12 de março

No passado dia 12 de março ocorreu 0 12º Cross “Corta – Mato” em Cabeceiras de Basto e o 3º Tro-
neio de Parahóquei na praia fluvial São Nicolau. Os resultados obtidos pela instituição foram satisfa-
tórios, pois temos que reconhecer que os nossos atletas não estão habituados a correr e percursos 
abertos e “acidentados”. Na prova dos 2000 metros, o atleta André O. Ficou em 2º lugar tendo direito 
a subir ao pódio. Já os atletas Sérgio A. e Joaquim P. ficaram em 10º lugar e 11º lugar respetivamente, 
nos seniores masculinos. Já no que se refere à prova dos 1000 metros masculinos a SCMVC alcançou 
melhores resultados com Pedro M. em 4º lugar, Manuel C. em  5º lugar e Nuno Amorim em 6º lugar. 
O atleta Nuno Amorim demostrou mais uma vez o seu espírito guerreiro, lutador e combativo, apesar 
das limitações e condicionantes motoras, foi capaz de concluir a prova com êxito. 

Nuno Amorim com a colaboração de Pedro Silva

Atletas (Pedro S. e João P.S.) com os treinadores 
(Pedro S. e João Magalhães)

Os nossos fabulosos distribuidores de flores

Todos preparados para a ação
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Dia de S. José e Dia do Pai -  19 de Março

Este é o dia em que se comemora o dia do pai. É um dia especial, porque os pais orientam, ensinam e educam os filhos, para serem alguém na vida. 
Como sempre o CARPD faz uma festa para quem tem pai ou significativo. Infelizmente, muitos utentes já não têm cá os pais, mas sabem que eles estão 
sempre presentes nos seus corações. Além das atividades com os pais, também são distribuídas lembranças feitas pelos próprios utentes. E assim se 
confraterniza neste dia de São José patrono dos pais!

Jorge Pereira

2º Encontro da Santa Casa de Baião, de Atividades Aquáticas, em Baião - 20 de março

Na natação a técnica é tudo e esta tem de estar aliada a uma respiração adequada. Na verdade tudo é importante quando se está em competição. E esta, 
especialmente, correu de forma positiva para os nossos atletas Pedro M. e Duarte B. que se destacaram ao nível do controlo da respiração. Podemos 
dizer que de forma global todos os atletas estiveram bem e ainda tivemos tempo para momentos de gargalhada.

Orlindo Sousa com a colaboração de Pedro Silva e da Redação

Participação no desfile do Dia Internacional da Floresta e Dia Mundial da Árvore: 
Atividades do projecto “Lixo com Vida” - 21 de março

Dia de Convívio com os utentes de Fajozes: jogo de futebol e almoço convívio - 13 de março Campeonato Regional, Norte (1ª Jornada), em Basquetebol 3x3, em Ovar - 26 de março

No passado dia 26 de março ocorreu a 1ª jornada do Campeonato Regional, Norte, em Basquetebl 3x3 no pavilhão Raimundo Rodrigues, em Ovar. 
Tratou-se de uma jornada composta por 5 equipas (SCMVC, Clube de Gaia, Cercivar, CAID Sto Tirso e Academia Santos Mártires – Bragança) tendo sido 
o sistema de todos contra todos a uma volta, tendo cada equipa efetuado 4 jogos. A equipa da SCMVC ganhou os 4 jogos. Assim sendo ganhamos a 
competição e viemos muito realizados.                                                                                                                       Alexandre com a colaboração de Pedro Silva 

Via Sacra ao Vivo: Missão em Esperança, no Teatro Municipal de Vila do Conde - 30 de março

A SCMVC – com a colaboração da Paróquia S. João Batista realizaram, mais uma vez, a via-sacra ao vivo no Cineteatro Municipal de Vila do Conde. Os 
ensaios começaram no final do mês de fevereiro. Inicialmente os mesmos foram realizados em pequenos grupos para que cada um de nós conseguis-
se decorar as suas falas com mais facilidade. Um dos grupos ensaiava no quarto do José Lamas, os outros grupos treinavam na sala de informática e 
no largo dos matrecos. Passadas semanas começaram os ensaios gerais, que foram bastante intensivos e muito divertidos. Alguns dos nossos colegas 
juntamente com os colaboradores de CAO,  criaram um lindíssimo cenário para a peça. No dia 29 de março à tarde fomos ao cineteatro fazer o Ensaio 
Geral com o cenário, os microfones, as luzes e o som. No dia 30 foi o dia “D” o dia da nossa estreia!! Estávamos um pouco nervosos antes de entrarmos 
em palco, mas como somos quase atores profissionais deixamos os nervos lá fora e brilhamos. O público ficou emocionado com a nossa representação 
e aplaudiu-nos de pé. O que nos fez vibrar de felicidade e pensar que temos que continuar a dar o melhor de nós ano após ano. A emoção foi tanta que 
fomos convidados novamente a realizar a peça em Braga, no Espaço Vita em Braga, em abril. Esperamos, para o ano, superar as expetativas de todos e 
fazermos uma encenação digna para quem nos dá a honra da sua presença.                                                                                       

Emídio Ramos e João Paulo Silva

Realizou-se um jogo de futebol entre os utentes de Touguinha e os de Fajozes. Esta atividade desportiva realizou-
-se no ring do CARPD com a colaboração do professor Pedro Silva e o colaborador António Faria. Este convívio teve 
como objetivo promover a amizade que une os dois centros. E assim passamos um dia muito divertido entre nós 
utentes e colaboradores.

Francisca Morais com a colaboração de Pedro Silva

Atletas equipados a rigor Salete O. e Pedro S. em competição A luta teve resultados, o sorriso é pleno

Neste dia fomos convidados para um desfile de chapéus na Câmara Municipal. Onde apresentamos três chapéus decorados com materiais reciclados da 
floresta. Participaram várias salas de CAO. Quando chegamos assistimos a um espectáculo musical e em seguida partimos em desfile até à biblioteca. 
Gostamos muito de participar nesta atividade.

Emília Coelho com a colaboração de Nelson Casanova

Procissão Senhor dos Passos - 24 de março

Todos os anos, no terceiro domingo da Quaresma, realiza-se a Procissão dos Passos em Vila do  Conde, organizada pela Santa Casa da Misericórdia de 
Vila do Conde, em colaboração com a Paróquia de São João Batista. A época pascal é vivida de forma solene pela instituição e sua comunidade. Neste dia 
juntam-se para dar  vida e testemunhar este ato de devoção que pecorre as Capelas dos Passos da cidade. A Procissão do Senhor dos Passos teve início 
na igreja da Misericórdia, pelas 14h30, com o Sermão da Paixão do Senhor, pelo Reverendíssimo Prior Padre Dr. Paulo César Dias, seguido da Procissão 
do Silêncio em que é realizada a translação do Senhor dos Passos, para a Igreja Matriz de Vila do Conde, onde sucedeu a Celebração do Acolhimento. 
A colaboração musical foi assegurada pelo Coro de Santa Cecília de Vila do Conde. O corpo de figurados da Procissão do Senhor Passos foi assegurado 
pelos colaboradores e familiares da Santa Casa da Misericórdia de Vila do Conde.

Orlindo Sousa com a colaboração de Lúcia Pereira

Jesus com a multidão Jesus com Maria Madalena

João Batista a batizar a multidão Última ceia de Jesus



Pág. 15Pág. 14 Receitas Pág. 15Esboçar sorrisos

Ingredientes: 
- 1 Banana grande
- 2 Ovos

Preparação:
Coloque o ovo e a banana no liquidificador. Bata por alguns minutos até 
que tudo se misture bem. Pré-aqueça uma frigideira, unte com óleo de 
coco ou manteiga (se for manteiga, retire bem o excesso). verta a massa e 
deixe dourar dos dois lados. Se preferir pode acrescentar recheios. DICA: 
Para uma panqueca de chocolate, acrescente 1 colher de cacau. Para uma 
panqueca doce, acrescente ½ colher de mel + ½ colher de canela. Para 
uma panqueca salgada, acrescente ½ colher de sal + tempero de ervas. 
DICA DE RECHEIO: Frango + milho, Coco ralado, Carne Desfiada, Tomate 
com requeijão, etc...

https://receitanatureba.com/panqueca-saudavel-para-criancas/

Nesta edição a Chefe Francisca Morais voltou com novas receitas!! 
Será que vamos perder uns quilinhos ou aumentar aquela gordurinha lateral ;) Humm a ver vamos!!!

Panquecas saudáveis

Ingredientes:
- Iogurte Grego natural
- Morangos q.b. (cortados em pedaços)
- Cereais (escolher os que mais gostar)

Modo de preparação:
Triturar os cereais para ficar uma farinha granulosa. Colocar uma camada 
generosa dentro de um copo alto. Depois colocar alguns pedaços de mo-
rangos. De seguida colocar uma camada de iogurte grego. Repetir as três 
camadas, pela mesma ordem. Decorar com um morango.

https://osmelhoresdoces.com/sobremesa-saudavel-de-morango-e-cere-
a i s /                                                                                                                                                                                                                                                               
                         

Sobremesa saudável de Morangos e Cereais

Ingredientes:
- 1 Cebola grande
- 1 Dente de alho
- ½ Copo de vinho branco
- 2 Tomates grandes
- 2 Canecas de espinafres
- ½ Curgete
- 3 Ovos
- 2 C. sopa de azeite
- Sal q.b.
- Pimenta q.b.
- 2 Folhas de manjericão

Preparação:
Numa frigideira antiaderente larga, fazer o refogado com a cebola e o alho 
picados, e o azeite. De seguida, acrescentar os tomates previamente lava-
dos e cortados aos cubos, bem como o manjericão e o vinho branco. Deixar 
refogar até o tomate apurar ligeiramente e acrescentar a curgete. Quando 
estiverem no ponto, dispor os ovos inteiros com algum espaçamento entre 
eles, tapar a frigideira e deixar cozinhar cerca de 6 minutos. Temperar com 
sal e pimenta e está pronto a servir.

https://www.vidaativa.pt/a/receitas-saudaveis-para-jantar/

Ovos Escalfados em Cama de Espinafres e Tomate

Ingredientes (3 pessoas):
- 1 Ramo de brócolos médio
- 3 Batatas médias
- 3 Ovos
- 100g de Queijo ralado
- Sal a gosto
- Pimenta-do-reino a gosto

Preparação:
Cortar os brócolos em pedaços pequenos. Depois, cortar as batatas em 
fatias. Nuna panela, colocar os dois para cozinhar por 30 minutos. Depois, 
bater os ovos e reservar. Pegar num recipiente de ir ao forno e colocar os 
ovos, os brócolos e as batatas. Em seguida, adicionar o sal e a pimenta a 
gosto. Por fim, espalhar o queijo por cima. Levar ao forno, durante 25 a 30 
minutos ou até ficar douradinho. É um prato delicioso, leve, rico em fibras 
e potássio, e com propriedades antioxidantes.

https://www.soparamulheres.pt/tarte-de-brocolos-uma-explosao-de-sa-
bor-e-saude/

Tarte de Brócolos

Rir para descontrair :D
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01         “Dia das Mentiras”: atividades
02         Campeonato Regional Adaptado, em Ténis de Mesa 
             (4ª. Jornada), em Vila Real
06         21ª Taça Nacional ANDDI “Circuito Terras da Anadia”,  Ciclismo, em Anadia
10         Ensaio Geral da Via Sacra em Braga, às 13h30
11         Encenação da Via Sacra ao Vivo, “Missão em Esperança”
             no Espaço Vita, em Braga (21h00)
12        Festa de Nossa Senhora das Dores, organizada pela 
             Misericórdia de Vila do Conde (19h00)
12        Via Sacra na Paróquia S. João Baptista de Vila do Conde,
             com a participação dos nossos utentes (21h00)
13        12º Torneio Aberto “Cerejeira em Flor, de Ténis de Mesa, 
            em Lamego Campeonato Nacional Individuais e de Equipas,   
            de Ténis de Mesa, em Lamego
13        21h30: Concerto da Semana Santa, na Igreja da Misericórdia, em V. Conde
14       Encontro Mensal do Movimento “Fé e Luz”: 15h30
16       Atividades Aquáticas 19º Encontro “Cidade de Penafiel”
16       FESTA DA PÁSCOA NO CENTRO
             12h30: Almoço de festa
             14h30: Eucaristia Solene com encenações
17       Campeonato Nacional (8ª jornada), de Futsal, em Santo Tirso
18 e 19  2º Jogos ANDDI-Portugal, Ténis de Mesa, Andebol e  Ciclismo, em Viseu
21       Dia de Páscoa: receção do “compasso”
23       Dia Mundial do Livro: Visita de Estudo
24       Piquenique de Páscoa
24 (25) Dia 25 de abril: atividades
26 (27) Dia Europeu da Segurança Rodoviária: Atividades
29 (28) 3ª Festa da Flor no Centro: atividades
29        Dia Mundial da Dança: atividades
30        Gincana / Circuito Rastreio de Saúde (Enfermagem, Psicologia, 
            Terapia Ocupacional e da Fala, Nutrição e Educação Física)

ANIVERSÁRIOS
Dia 02 – Domingos Cunha  Dia 14 – Olívia Vareiro
Dia 02 – Matias Silva (SAD) Dia 17 – Conceição Vale
Dia 05 – Dorisa Correia   Dia 20 – Fátima Hora
Dia 08 – Orlindo Sousa  Dia 23 – Cândida Manuela
Dia 09 – Sónia Martins  Dia 23 – Sérgio Pinto 
Dia 10 – Ricardo Ramos  Dia 25 – Vera Silva

ATIVIDADES E ANIVERSÁRIOS -  ABRIL
01 Dia do Trabalhador
02 Exposição dos trabalhos do Concurso Interescolas
04 21h30: Assistência à peça de teatro “Auto e para o Baile”,
                pelos Camaleões d’Alma, no Auditório Municipal de  Vila do Conde
05 Dia da Mãe
06 Final 4 – Campeonato Regional Norte – 3x3, em Basquetebol, V do Conde
07 5ª Jornada do Campeonato Regional em Ténis de Mesa,
                em Vila Nova de Gaia
09 11h00: Eucaristia no Centro
09 Campeonato Nacional de Futsal (17ª jornada), em Baião
10 Torneio de Polybat, em Braga
13 Acompanhamento das Celebrações do Dia 13 de maio, 
                 em Fátima
15 Ensaio do Outro Olhar no Cineteatro, em Vila do Conde (14h30)
17 Espetáculo no Teatro Municipal de Vila do Conde: 
              “UM OUTRO OLHAR” (21h00) 
18 e 19 2º Jogos ANDDI–Portugal 2018, Multiatividades, em Viseu
18 e 19 Campeonato Regional de Boccia, Individual BC3 (2ª volta), 
                em Barcelos
19            Encontro mensal do “Movimento Fé e Luz”, 
                 em Vila do Conde (16h00)
21            Campeonato Regional Norte - Final, em Ténis de Mesa, em Lousada
22            Gincana / Circuito Rastreio de Saúde (Enfermagem, Psicologia, 
                Terapia Ocupacional e da Fala, Nutrição, Serviço Social, Psicossocial e     
                 Espiritual, Gestão de Atividades e Educação Física)
23            Campeonato Regional Norte ParaOk5, em Felgueiras
30            11h00: Eucaristia no Centro
31            Dia da Misericórdia

ANIVERSÁRIOS

Dia 02 – Alice Campos   Dia 18 – Goreti Amorim
Dia 02 – Raquel Marisa   Dia 20 – Paula Silva
Dia 03 – Emanuel Ribeiro   Dia 25 – Raquel Ribeiro
Dia 03 – Victor Pimenta   Dia 27 – Ana Cláudia Pinto
Dia 03 – João Laranjo   Dia 28 – Paula Vilarinho
Dia 04 – Jorge Ferreira   Dia 29 – Francisco José
Dia 09 – Beatriz Dourado (SAD)  Dia 29 – Mateus Silva
Dia 11 – Maria José Miranda  Dia 30 – José Lata
Dia 15 – Francisca Morais                  Dia 30 – Sílvia Costa
Dia 31 – Maria Herdeira (SAD)

ATIVIDADES E ANIVERSÁRIOS - MAIO

ATIVIDADES E ANIVERSÁRIOS - JUNHO
01 Dia Internacional da Criança: atividades
04 Visionamento do Filme “Campeões”, no cinema Alameda, 
              no Porto
05 Dia Mundial do Ambiente: atividades
05 Liga das Nações da UEFA 2019 em Futebol: 
              PORTUGAL - Suíça
07 11º. Campeonato de Portugal ANDDI Campeonatos 
             Nacionais por Escalões, Open Internacional ANDDI, 
             em Vila Nova de Gaia
07 e 08 Torneio de Entidades 2019, em Futsal, em Vila do Conde
08 Torneio da Costa Verde, em Ténis de Mesa Campeonato de      
             Portugal, Equipas / Play-off, Ténis de Mesa, na Póvoa de Varzim
10 Dia de Portugal
13 Apresentação da peça de teatro “Perdoa-me, Mãe Floresta”,  
              no Grande Colégio da Póvoa
16 Participação no encontro mensal do “Movimento Fé e Luz”, em Vila do 
Conde 
21 Final do Campeonato Regional Norte – 1ª Divisão, de Andebol, em Fafe
21 Início do Verão

21 S. João: Grande final da “Liga dos Campeões” em Futebol:
                 UTENTES – COLABORADORES
            • Sardinhada com caldo verde
            • Entrega dos Prémios das Quadras de S. João
            • Marchas Populares e Jogos Tradicionais
24 Festa de S. João, em Vila do Conde
25 Dia do Peregrino: Peregrinação a Balasar
26 Dia Olímpico: “Olimpíadas Touguilândia 2019”
27 11h00: Eucaristia no Centro
27 VIII edição da atividade “Todos por uma causa”, em Guimarães
29 Festa de S. Pedro, na Póvoa de Varzim
29 Torneio de Andebol 5, “GarciCup 2019”, em Estarreja

ANIVERSÁRIOS

Dia 05 – Manuela Oliveira               Dia 23 – Andreia Alves
Dia 07 – Vera Ferreira   Dia 23 – Elizabete Braga
Dia 13 – Duarte Pereira             Dia 24 – Ivan Bugerya
Dia 17 – José Francisco   Dia 26 – António Moura
Dia 20 – Angelina Silva      Dia 29 – La Salete Oliveira


